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 جزء استٌعاب المسموع                                

 النموذج التاسع                                     

 أوالً / الصٌدلٌة 

 وحده عندها ألم بأسنانها وتبً دواء وأنها ماتقدر تنام من شدة االلم 

 ( ؟prescription) وصفة( :هل عندك Apharmacist) الصٌدلً وقالها

 قالت : ال وموعدي مع الدكتور  متأخر جداً .

 أٌن حدثت المحادثة ؟ (1

Pharmacy  الصٌدلٌة 

 ماذا طلبت ؟ (2

Prescription  وصفة 

 ماهو نوع االلم ؟ (3

Tootache . الم أسنان 

 

 ثانٌاً/ محادثة المدٌر والسكرتٌر حول غرفة االجتماع .

 ومٌن ؟المحادثة بٌن مٌن  (1

Director or manager) and secretary المدٌر والسكرتٌر ) 

 ؟ Bلماذا اختار الغرفة  (2

The biggest . النها كبٌره 

 لماذا طلب منه ٌحجز غرفه أو لماذا أقام االجتماع ؟ (3

To discuss makes report ) ٌناقشون عمل الروبوت ( 
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 ثالثاً / وحده تطلب بٌتزا بالتلفون 

 كانت المحادثة ؟أٌن  (1

Over the phone  

 ( ؟offer) العرضكم سعر  (2

65 Ryals  

 كٌف راح ٌوصل الطلب ؟ (3

Delivery  

 كم ٌستغرق وقت التوصٌل ؟ (4

Pick up within one hour  فً غضون ساعه. 

 رابعاً / واحد اتصل على مكتبه ٌسأل عن كتاب ولم ٌجده :

 لماذا لم ٌجده ؟ (1

Sold out . بٌعت كلها 

 ٌمكن ٌلقاه ؟وٌن  (2

In another branch . فً فرع آخر 

 لماذا البائع لم ٌدله على الطرٌق ؟ (3

  ألنه كان ٌعرف وٌدل الطرٌق .

 واحد أمه بتسوي عملٌة كلى ) أتوقع أم احمد ( /خامساً 

 ماهً العملٌة ؟ (1

Kidny operation  عملٌة كلى 

 فً أي مستشفى ؟ (2

In the capital  ًمستشفى هنا  فً العاصمة ألنه قال ماف 

 وسوٌناها بالرٌاض .

 سادساً/ محادثة بٌن طالب واستاذه حول رغبة الطالب فً تغٌٌر عنوان البحث 

 الذي سٌقدمه لالستاذ .

 لماذا الطالب ٌرٌد الذهاب الستاذه ؟ (1

 ( .Topic) العنوانٌرٌد تغٌٌر 

 ماهي الوصايا او الشروط التي اعطاها االستاذ للطالب ؟ (2

 ( الدراسة .Majorفي تخصص )أن يكون الموضوع 
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 محادثة عن واحد ٌسأل شخص آخر عن كلٌة معٌنة سابعاً/

 أٌن المحادثة ؟ (1

In or at the university  

 أٌن انتقلت الكلٌة ؟ (2

The building is moved . انتقل لمكان آخر 

 من الذي ٌسأل طالب جدٌد أو زائر ؟ (3

 سؤال ناقص يحتاج إلجابة أكيدة  

 فً فندق بٌن عمٌل وموظف استقبال وسأله عن الخدمات وأٌن ٌضع أغراضه ؟ ثامناً/ محادثة

 أٌن ٌضع أغراضه ؟ (1

 أتوقع فً اللوكر فً الرٌسبشن .

 سأله عن الفطور ..؟ (2

 سؤال ناقص يحتاج إلجابة أكيدة  

 تاسعاً /محادثة عن شخص ماعجبه الفلم وكانوا مجموعة :

 قال فً المحادثة : علً عجبه الفلم لكن احمد ماعجبه .

 مٌن اللً ماعجبه الفلم ؟ (1

 أحمد .

 عاشراً/ محادثة وحده تقول إنها اخذت باص بدري وإن الكالس تأخرت علٌه :

 السؤال كان : ماذا تقصد بكالمها ؟ (1

 هذه المحادثة كانت سرٌعه لكن كتخمٌن للجواب إنها تعذرت عشان

 The bus lateالخٌار اللً فٌه الباص تأخر  تأخر الباص وضعت
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 الحادي عشر / محادثة صوتٌة لموظفة تتكلم سبٌكر بسرعه الن المحل 

 راح ٌتقفل بعد دقائق وتطلب منهم ٌستعجلوا بالشراء 

 ماهو المفهوم او المقصود من كالمها ؟ (1

 سؤال ناقص يحتاج إلجابة أكيدة  

 

 

 الثانً عشر / الشرطً اللً انطعن 

 . knifeوالجواب كان : السكٌن 

 

 الثالث عشر / محادثة اللً اتصل بمكتب التوظٌف فً قسم المبٌعات بخصوص االعالن

 فً الجرٌدة عن طلب مدٌر المبٌعات .

 لماذا اتصل على مكتب التوظٌف فً قسم المبٌعات ؟ (1

 النه ٌبحث عن وظٌفة مدٌر مبٌعات وقرأ االعالن فً الجرٌدة

Looking for a job as sales manager  

 فً أي مجال ٌحمل الدرجة العلمٌة ؟ (2

 برمجة الكمبٌوتر

Computer programming  

 

 

 

 

 

 

 


